
 تحليل السائل المنوى
 

 أخز ػُٛخ انغبئم انًُٕ٘ ششٔط

 أٚبو 5 إنٗ 3االيزُبع ػٍ انغًبع أٔ االحزالو أٔ يًبسعخ انؼبدح انغشٚخ نًذح يٍ   (1)

 طبصعخٚغت أٌ ركٌٕ انؼُٛخ ، حٛش  ٚغت أٌ رؼطٗ انؼُٛخ داخم انًؼًم ( 2)

( يغ كزبثخ ْزا فٙ  خ خبسط انًؼًمدقٛقخ ) إرا أحضشانًشٚض انؼُٛ 22أال ًٚش ػهٛٓب أكضش يٍ   (3)

 انزقشٚش انُٓبئٙ نهُزٛغخ

 ٚغت إحضبس انكًٛخ كهٓب عٕاء ػهٗ يشرٍٛ أٔ أكضش ( 4)

 يًُٕع اعزؼًبل انًبء أٔ انصبثٌٕ ألَٓى قبرهٍٛ نهحٕٛاَبد انًُٕٚخ  (5)

حزٗ دقٛقخ ٚزى فحص انهضٔعخ  22ثؼذ  دسعخ يئٕٚخ ٔ 37َضغ انؼُٛخ فٗ حًبو يبء دافٗء ػُذ  ( 6)

 عٕٛنخ حذٔس

كم ػشش دقبئق َفحصّ  ٔ، دقٛقخ َزشكّ فٗ انحًبو انًبئٗ  22ٔل أرا نى ٚحذس عٕٛنخ خالل إ  (7)

 ( Liquefaction Time)  َغغم صيٍ انغٕٛنخ حزٗ رزى انغٕٛنخ ٔ

 يههٗ ( 6يههٗ إنٗ  1َقٛظ انحغى فٗ أَجٕثخ يذسعخ ) انحغى انطجٛؼٙ يٍ   (8)

 

 انفحص انظبْشٖ

انهٌٕ انطجٛؼٗ نؼُٛخ انغبئم انًُٕٖ ْٕ انهٌٕ األثٛض انكشًٚٗ أٔ األثٛض انًبئم   : ػٍ طشٚق انهٌٕ



 حًشاءكشاد انذو ان بحزٕائّ ػهٗثغجج ٔسدٖ يبئم نهحًشحٌ ٚكٌٕ أانغٛش طجٛؼٗ نهشيبدٖ ، ٔ انهٌٕ 

 انفحص انًٛكشٔعكٕثٗ

 

 حشكخ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ إنٗانُظش   (1)

 ( ثطٛئخ يزٕعطخ ٔ رصُٛفٓب إنٗ عشٚؼخ ٔ ٚزى ػذ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ انًزحشكخ ) ٔ  (2)

 د انًُٕٚخ انًٛزخٚزى ػذ انحٕٛاَب  (3)

را كبَذ َغجخ انحٕٛاَبد أَّ إيغ يؼشفخ ، انًزحشكخ إنٗ انًُٕٚخ انًٛزخ  ٚزى كزبثخ َغجخ انحٕٛاَبد ( 4)

انطجٛخ انؼبنًٛخ أقشد انًُظًبد  كًب )  % 52= نٗ َغجخ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ انًٛزخ إانًُٕٚخ انًزحشكخ 

 فٛذلقم أرا كبَذ انُغجخ إيب ، أ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ ٌ ْزا انشخص ال ٚؼبَٗ يٍ خهم فٗأْزا ٚؼُٗ ( 

 رنك ػهٗ ٔعٕد خهم يؼٍٛ فٗ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ

 ٔ انجٛضبء ٔ انخالٚب انطالئٛخ يٍ كشٚبد انذو انحًشاء كمرحذٚذ َغجٙ نؼذد   (5)

فٗ نكٍ انؼذد ْٕ انزٖ ٚقبط ثبالخزجبس يغ ركش انحغى  كًٛخ انغبئم انًُٕ٘ ال رحذد االخزجبس ٔ  (6)

 انزقشٚش

را كبَذ انُزٛغخ إ ٔ، خشٖ نهزأكذ أػُٛخ  ٚزى طهتٖ حٕٛاَبد يُٕٚخ ثبنؼُٛخ أفٗ حبنخ ػذو رٕاعذ  ( 7)

 )ْٕ انؼقى نؼذو ركٌٕ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ  خشٖ ٚكٌٕ انزقشٚشأػذو رٕاعذ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ يشح 

Azospermia ) 

( إنٗ  42ثؼض انًؼبيم ركزجٓب  يهٌٕٛ ) ٔ 22انطجٛؼٛخ نهحٕٛاَبد انًُٕٚخ ركٌٕ يٍ  انُزبئظ  (8)
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 ؟فٗ َزٛغخ انزحهٛم  ْم أٌ االيزُبع ػٍ انغُظ ُٚحغٍِّ ػذد انحٕٛاَبد انًُٕٚخ

أٚضب رفقذ يغ يشٔس  نقزف فئٌ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ نٍ رؼٛش إنٗ األثذ ثم ٔفٙ حبنخ االيزُبع ػٍ ا

 رًٕد انضيٍ قذسرٓب ػهٗ اإلخصبة صى رضًحم ٔ

يٍ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ فٙ حبنخ االيزُبع ػٍ انقزف ٚؤد٘ إنٗ صٚبدح ػذد  ػذد كجٛش  كزنك فئٌ ثقبء 

أٌ انزحهٛم نهغبئم انًُٕ٘ قذ ٚشٛش إنٗ  فٙ ْزِ انحبنخ ثبنشغى يٍ ، ٔ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ األكجش عُب  

نٓزِ األعجبة فئٌ االيزُبع ػٍ  ٔ، اسرفبع فٙ ػذد انحٕٛاَبد انًُٕٚخ إال أٌ َٕػٛزٓب ركٌٕ عٛئخ 

 انغًبع ال ُٚحغٍِّ ثبنزبنٙ انقذسح ػهٗ انخصٕثخ

 


